
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

A Política de Privacidade e Proteção de Dados da SOPROFE tem por objetivo descrever a 

forma como a SOPROFE trata os dados pessoais das pessoas singulares que se relacionam 

com a SOPROFE, bem como informar os direitos de que gozam os titulares dos dados 

pessoais. 

De forma a reforçar o seu compromisso na salvaguarda da privacidade dos dados pessoais e 

assegurar o cumprimento integral do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (“RGDP”), a 

SOPROFE estabeleceu uma Política de Privacidade e Proteção de Dados, que poderá ser 

consultada no site www.soprofe.pt. 

 

 Responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais 

A SOPROFE- Sociedade de Produção Florestal, Lda., com sede em Rua 18 de Maio, lote 

882, r/c esq., 2205-076, Rossio ao Sul do Tejo é a «Responsável pelo Tratamento» dos 

dados pessoais recolhidos no âmbito da sua atividade, podendo ser contactada através do 

telefone 241 331 413, do e-mail geral@soprofe.pt ou por carta para a sua morada. 

A SOPROFE não dispõe de um Encarregado de Proteção de Dados. 

 

 Dados pessoais recolhidos, como e quando 

A SOPROFE, no âmbito da sua atividade, procede à recolha e ao tratamento dos seguintes 

dados pessoais: 

 

A quem? Que dados? Onde regista? Quando? Objetivo? 

Funcionários 

-Nome 

-NIF 

-NISS 

-Morada 

-IBAN 

-N.º identificação 

-Constituição do 

agregado familiar 

-Data de nascimento 

-Ficha de Registo de 

pessoal e serviços 

disciplinares 

-No ato de 

contratação 

-Cumprimento das 

obrigações legais de 

contratação 

-Gestão de recursos 

humanos 

Clientes 

-Nome 

-NIF 

-Morada 

-Email 

-Nacionalidade 

-Ficha de cliente 

-Formulário online no 

website 

-Aquando da 

faturação 

-No registo no 

website 

-Cumprimento das 

obrigações legais e 

fiscais 

-Envio de propostas 

comerciais 

http://www.soprofe.pt/
mailto:geral@soprofe.pt


 

 

 

Fornecedores 

-Nome 

-NIF 

-Morada 

-Email 

-Formulário de 

fornecedores 

-No ato de 

contratação 

-Cumprimento das 

obrigações legais e 

fiscais 

-Pedido de propostas 

comerciais 

 

Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente, no estrito cumprimento da 

legislação de proteção de dados pessoais e em situação alguma, os dados recolhidos 

serão utilizados para outras finalidades que não as referidas no presente documento. 

 

 Finalidade e fundamento jurídico dos dados pessoais recolhidos 

Em geral, os dados pessoais recolhidos tem as seguintes finalidades e fundamentos 

jurídicos: 

 

Finalidade Fundamento Jurídico 

Gestão da relação contratual e administrativa Relação contratual 

Celebração de contratos de seguro Relação contratual 

Emissão de faturas/recibos Cumprimento de obrigações legais 

Elaboração de propostas/orçamentos Relação contratual 

Resposta a pedidos de informação Relação contratual 

Cumprimento de outras obrigações legais ou 

regulamentares 
Cumprimento de obrigações legais 

Realização de inquéritos de avaliação de 

satisfação de cliente 
Interesse legítimo 

Resposta a sugestões/reclamações 
Relação contratual 

Interesse legítimo  

 

 Destinatários dos dados pessoais recolhidos 

A SOPROFE não transmite os dados pessoais a terceiros, exceto nos casos em que tal se 

revele necessário à prestação dos serviços que tenha contratado, ao cumprimento de 

obrigações legais a que a SOPROFE esteja sujeita, ou quando tenha prestado o seu 

consentimento para esse efeito. 

Quando aplicável, partilharemos as suas informações com:  

o Entidades reguladoras, para fins de verificação de conformidade das atividades 

realizadas pela SOPROFE; 

 



 

 

 

o Entidades que recolham dados no âmbito do processamento salarial e obrigações 

tributárias; 

o Prestadores de serviços que prestem serviços à SOPROFE; 

o Entidades parceiras da SOPROFE, nos casos em que tiver prestado o seu 

consentimento para esse efeito. 

 

 Prazo de conservação dos dados pessoais 

A SOPROFE apenas tratará e conservará os dados pessoais, pelo período de tempo 

estritamente necessário para a realização das finalidades indicadas nesta Política de 

Privacidade e Proteção de Dados ou até que o titular dos dados os exerça validamente o 

direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”), o direito de retirar o seu 

consentimento ou o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais. 

Após o decurso do prazo de conservação, e desde que a SOPROFE não esteja obrigada, 

por imposição legal judicial ou administrativa, a proceder à sua conservação, a SOPROFE 

eliminará os dados pessoais ou procederá à sua anonimização. 

 

 Direitos do titular dos dados pessoais 

O titular dos dados pessoais pode, a qualquer momento, exercer os seus direitos 

contemplados no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), tais como: acesso, 

atualização, retificação, eliminação, portabilidade, limitação do tratamento, apagamento e 

oposição. 

Estes direitos poderão ser exercidos, a qualquer momento, mediante apresentação de um 

pedido, por escrito, dirigido ao respetivo Responsável pelo tratamento, através dos 

contactos disponibilizados para o efeito no presente documento. 

O direito de oposição ao tratamento de dados pessoais aplica-se às utilizações cujas 

finalidades tenham como fundamento “interesse legítimo”. 

O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar uma reclamação junto da 

SOPROFE ou da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

 

 Segurança de Dados Pessoais 

De forma a manter segurança e confidencialidade dos seus dados pessoais a SOPROFE 

utiliza um conjunto de procedimentos internos para proteger os seus dados pessoais do 

acesso, uso ou divulgação não autorizada, bem como, qualquer outra forma e tratamento 

ilícito. A SOPROFE exige dos seus fornecedores a adoção das mesmas práticas. 

 

 

 



 

 

 

 

 Alterações à Política de Privacidade e Proteção de Dados 

A SOPROFE poderá, a qualquer momento, atualizar ou alterar a presente “Política de 

Privacidade e Proteção de Dados”, pelo que se aconselha a sua consulta periódica. 
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